
 
 

 
  بزرگداشت کورش بزرگ

  انسان مدارانه اش  یبه پاس معجزه 
  

  اکتبر، روز کورش بزرگ ٢٩نجات پاسارگاد به مناسبت  یبين الملل یکميته  بيانيه
  

 ٢٠٠٨ اکتبر آبان) ١٢تا   ۶نوامبر ( ٢اکتبر ـ  ٢٢
 

 
 

  
 یهمگان را برا گذشته، ینجات پاسارگاد امسال نيز، همچون سال ها یبين الملل یکميته           

 خواند.  یاکتبر، فرا م ٢٩بزرگداشت کورش بزرگ، مبتکر حقوق بشر، در روز 
  

 یآزاد یما اهميت دارد که که کورش بزرگ، در آن،  اولين سخنان خود  را درباره  یروز از آنجا برا اين
که در  یسخنان بيان داشته است، یصلح و آشت یو برقرار ،یبرده دار یالغا ،یمحل زندگ یمذاهب، آزاد

تا اکنون، به عنوان  شتگلين نشست، و از گذرگاه هزازه ها و قرون گذ ینوروز همان سال بر استوانه ا
را نمايان  یاز تاريخ تمدن بشر یبريتانيا شود و چنان فراز ینادر و قابل تحسين زينت بخش موزه  یاثر

عنوان «اولين منشور حقوق بشر  سازد که  سازمان ملل متحد نيز يک نسخه از آن را، همچنان به
در آنها سياست مداران جهان به شور و  هبه تماشا بگذارد ک يیتاالرها یدر ميان دو در ورود »،یجهان

 یپردازند. و  اين محل از آن رو انتخاب شده تا نمايندگان یم یاوضاع صلح و جنگ جهان یگفتگو درباره 
که  ید که در بيش از دو  هزار و پانصد سال قبل، در دوراننشوند همواره به ياد آور یکه وارد تاالرها م

 یسوخت، رهبر سياس یم یمذهب یو تبعيض ها یو بيگار یدگجهان در هراس جنگ و خشونت و بر
بين ملت ها و نژادها و مذاهب گفته و،  یو آشت یآزاد و مقتدر جهان سخن از آزاد یاز سرزمين ها یيک

شان و خردگرايي بوده است که مردمان سرزمين اش به آن باور داشته خفرهنگ در یدر واقع، بازگوينده 
 پروريده اند.   یشکوهمند و انسان نينچ یو او را در گهواره ا

  
خبر  یب  یبسيار دريغ است که اکنون، در آغاز قرن بيست و يکم، بر سرزمين مان سياست مداران یجا و

با ارزش  یبه اين نشانه  یگذارند سر یمان ملل مزدر سا یکه پا یرانند که نه تنها  هنگام یحکم م
کنند و  یرا صادر م آنفرمان به آب بستن شهر و زادگاه گوينده  یزنند، بلکه به راحت ینم یـ بشر یايران

 کوشند.   یبه عمد و آگاهانه در تخريب آرامگاه او م
  

ها و ستيزه  یتوجه یب یـ با همه کورش همين بس که  یخردمندانه  یو بزرگ یانسان یدر جاودانگ اما
او به عنوان  یپنهان داشتن و محو ارزش ها یجويي هايي که حکومت ايران و وابستگانش در راستا

اعتنايي  یب یبرند، و با همه  یبه کار م یو، مهم تر از آن، به عنوان يک رهبر فرهنگ یيک رهبر سياس
شود ـ اکنون، پس از دو هزار و پانصد و چهل  یران مهايي که در مورد شناساندن منشور او به جوانان اي

او، چه به عنوان گفته هاي بشردوستانه يک انسان واال، و چه به عنوان  یو هفت سال، گفته ها
 یانسان مدار، همچنان در جهان امروز مطرح و شنودن یتمدن یهدايت گر به سو یرهبر یرهنمودها

فرش و چلچراغ و تبليغات  یخريب روز افزون حکومت است، باست. و آرامگاه او، که آگاهانه در دست ت
است که او را به پاس  یمحل ديدار هزاران هزار انسان یسرسام آور، به هر مناسبت یو هزينه کردن ها

کنند و  ینخستين منشور حقوق بشر باشد ـ ستايش م یانسان مدارانه اش ـ که همانا انشا یمعجزه 
 دارند. یم یگرام

  



هر  یوظيفه  ،یو انسان یفرهنگ یدلسوز، و باورمند به ارزش ها یيم که در دوران نبود دولتدان یم ما
آن به آيندگان خود، در زنده  یاست که به عنوان نگاهبان اين ارزش ها و تحويل دهنده  یبا فرهنگ یايران

 نگاهداشتن و بزرگ داشتن آن ها بکوشد.
  

گذشته، به کمک اعضا، هواداران  یسال نيز، همچون سال هابالد که ام ینجات پاسارگاد به خود م کميته
فعال  یاين روز بزرگ در سراسر جهان، شرکت یو فرهنگدوستان و باورمندان به حقوق بشر، در برگزار

 خواهد داشت. 
  

 دهنده ما باشيد. ینيز در بزرگداشت اين روز همراه و يار شما
  
  مهر و احترام با

  یميرزادگ شکوه
 نجات پاسارگاد یللبين الم کميته
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